వై.యస్.ఆర్. నేతన్న నేస్తం
మగ్గాలమీద ఆధారపడి నేతనేస్తతన్న చేనేత కుటంబాలకు ఆర్ధికంగ్గ చేయూతనిచేచందుకు
వై.యస్.ఆర్. నేతన్న నేస్తం పధకంను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ. వై.యస్.జగన్మోహన్ రెడిి గ్గరు

ది.

21.12.2019 నాడు ప్రారంభంచారు. ఈ పధకం ద్వారా మగాం ఉన్న ప్రతి చేనేత కుటంబానికి
స్ంవతసరానికి రూ.24,000/-ల ఆర్ధిక స్హాయం చేస్తతరు. ఇపపటివరకు రాష్ట్రవ్యయపతంగ్గ 81,783 చేనేత
కుటంబాలు వై.యస్.ఆర్. నేతన్న నేస్తం పధకం క్రంద లబ్దిపంద్వరు.

 డిసంబర్ 21 తరాాత పధకానికి అరుులైన్ లబ్దిద్వరులు ఇంకా మిగిలి ఉనానరని వ్యర్ధకి కూడా
వై.యస్.ఆర్. నేతన్న నేస్తం పధకంలో చేరుచకోవ్యలన్న అభ్యరిన్లను మనినంచి కొతత దరఖాస్తతలను
స్వాకర్ధంచింది. ఇపపటివరకు 43,795 కొతత దరఖాస్తతలు చేనేత మర్ధయు జౌళి శాఖ్కు వచాచయి.
 గతంలో లబ్దిపందిన్ చేనేత కుటంబాల జాబ్దతాను మర్ధయు కొతతగ్గ వచిచన్ దరఖాస్తతలను
క్షేత్రస్తాయిలో అభ్యరిన్లు పర్ధశీలించి తుదిజాబ్దతాను నిమితతం గ్రామ/వ్యరుి వ్యలంటీరుు &
గ్రామ/వ్యరుి స్చివ్యలయ శాఖ్కు చేనేత & జౌళి శాఖ్ వ్యరు ది. 18.05.2020 నాటికి
పంపబడును.
 గ్రామ/వ్యరుి స్ంక్షేమ మర్ధయు అభవృదిి కారయదర్ధి, ది.21.12.2020 నాడు లబ్దిపందిన్ చేనేత
కుటంబాల జాబ్దతాను గ్రామ/వ్యరుి స్చివ్యలయంలో స్తమాజిక తనిఖీ నిమితతం 19 మే 2020
నుండి 28 మే 2020 వరకు ప్రదర్ధించవలెను.
 వై.యస్.ఆర్. నేతన్న నేస్తం పధకానికి కొతతగ్గ వచిచన్ దరఖాస్తతలను న్వశకం వెబ్ససట న్ందు
అప్లుడ్ చేయడమైన్ది.
 గ్రామ/వ్యరుి స్ంక్షేమ & అభవృదిి కారయదర్ధి స్ంబంధిత స్చివ్యలయ పర్ధధిలో వచిచన్
దరఖాస్తతలను డౌన్-లోడ్ చేసి వ్యటిని ప్రంట్ తీయవలెను. (ఇపపటికే చేనేత మర్ధయు జౌళి శాఖ్
వ్యరు దరఖాస్తతలను స్చివ్యలయాలకు పంపిన్ట్సుతే మరలా ప్రంట్ తీయాలిసన్ అవస్రం లేదు)

 దరఖాస్తతలను స్ంబంధిత గ్రామ/వ్యరుి వ్యలంటీరుకు ఇచిచ క్షేత్రస్తాయిలో ఈ క్రంద ిపలిపిన్ అరుత
నిబంధన్లను అనుస్ర్ధంచి పర్ధశీలించవలసిందిగ్గ ిపలియచేయవలెను.
o స్ాంత మగాం కలిగియుండి ద్వనిపై పనిచేయుచూ జీవన్మపాధి పందుచున్న చేనేత
కార్ధోకులు మాత్రమే ఈ పధకానికి అరుులు.

o కుటంబంలో ఎనిన చేనేత మగాంలు ఉన్నపపటికీ ఒక చేనేత మగామున్కు మాత్రమే ఆర్ధిక
స్హాయం అందించబడుతుంది.
o ద్వర్ధద్ర్య రేఖ్కు దిగువన్ ఉన్న చేనేత కార్ధోకులు మాత్రమే ఆర్ధిక స్హాయమున్కు అరుులు.
o ప్రాధమిక చేనేత స్ంఘముల మర్ధయు మాస్టర్ వీవరు షెడులో పనిచేయుచున్న చేనేత
కార్ధోకులు వై.యస్.ఆర్. నేతన్న నేస్తం పధకంకు అన్రుులు.
o చేనేత అనుబంధ వృతుతలలో పనిచేయు కార్ధోకులు ఈపధకం ద్వారా స్హాయం
పందుటకు అన్రుులు (ఉద్వ. నూలు వడుకువ్యరు, పడుగు తయారుచేయువ్యరు, అదికం
పనివ్యరు, అచుచలు అతికేవ్యరు మొదలైన్వ్యరు అన్రుులు)
o చేనేత కార్ధోకులు ఎవరైతే మగాంను కొతతగ్గ ఏరాపటచేస్తకునానరో, వ్యరు అపపటినుండి
స్ంవతసరం పాట పూర్ధతగ్గ మగాంపై పనిచేసిన్చో ఈపధకంకు అరుులగుదురు.
 దరఖాస్తతలు తీస్తకుని పై అరుతలను పరీక్షంచి అరుతగల చేనేత కుటంబాలను నిరాిర్ధంచుటకు
గ్రామ/వ్యరుి వ్యలంటీరుు క్షేత్ర స్ందరిన్ చేయవలెను.
 క్షేత్ర స్ందరిన్ పూరతయిన్ పిమోట అరుత కలిగిన్ చేనేత కుటంబాల జాబ్దతాను స్చివ్యలయంలో
స్ంక్షేమ మర్ధయు అభవృదిి కారయదర్ధికి అపపగించవలెను.
 క్షేత్రస్తాయి పర్ధశీలన్ పూర్ధతచేస్తకున్న తరాాత అరుత పందిన్ లబ్దిద్వరుల జాబ్దతాను
ది.22.05.2020 నుండి 28.05.2020 వరకు గ్రామ/వ్యరుి స్చివ్యలయంలో స్తమాజిక తనిఖీ
నిమితతం ప్రదర్ధించవలెను.

 29.05.2020 నాటికి కొతత దరఖాస్తతలలోని లబ్దిద్వరులు మర్ధయు గతంలో లబ్దిపందిన్
లబ్దిద్వరులపై వచిచన్ అభ్యంతరాలను పూర్ధతచేసి తుది జాబ్దతాను సిదించేయాలి.
 తుది జాబ్దతాను మండలాలలో MPDO మర్ధయు మునిసిపాలిటిలలో మునిసిపల్ కమీషన్ర్ కు
30.05.2020 లోపు స్మర్ధపంచవలెను.
 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గ్గరు ఆదేశంచిన్టు అరుతకలిగిన్ ప్రతి చేనేత కుటంబం లబ్దిద్వరుల
జాబ్దతాలోకి రావ్యలి. అన్రుులు ఎవారూ జాబ్దతాలోకి రాకూడదు. కాబటిట బాధయతగ్గ శ్రదిగ్గ
పనిచేసి పేద ప్రజలకు సేవచేద్విం...

వ్యలంటీరుు క్షేత్రస్తాయిలో పర్ధశీలించాలిసన్వి
1. స్ాంత మగాం కలిగి ఉనానరా? లేద్వ?
2. ఒక కుటంబంలో ఒక మగాంకు మాత్రమే అరుత కలిగి ఉంటారు
3. ద్వర్ధద్ర్యరేఖ్కు దిగువున్ ఉన్న కుటంబమా? కాద్వ?
4. కొతత మగాం ఉన్న వ్యరు స్ంవతసరకాలం పూర్ధతచేస్తకునానరా? లేద్వ?

